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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Fasilitas publik merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat 

maupun daerah untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. 

Contoh dari fasilitas publik yaitu jalan raya, halte, angkutan umum, jembatan 

penyebrangan orang, jembatan layang, taman kota, jalur Pejalan kaki, tempat 

sampah dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas publik dilakukan dengan melihat 

kebutuhan masyarakat yang ada. Jalan raya sebagai salah satu bentuk fasilitas 

publik merupakan fasilitas yang sangat penting bagi kehidupan warga negara 

karena dapat menghubungkan kawasan yang satu dengan yang lainnya. Jalan raya 

didalam kota yang kondisinya padat penduduk biasanya disertai dengan fasilitas 

pejalan kaki yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Contohnya yaitu trotoar, 

jembatan penyebrangan orang (JPO), zebra cross dan trowongan penyembrangan.   

 Jalur Pejalan kaki dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai 

ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang 

dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya kendaraan bermotor yang berlalu 

lintas. Selain itu juga berfungsi untuk memisahkan pejalan kaki dari arus 

kendaraan bermotor yang dinilai dapat memperlambat arus lalu lintas. Pada 

perkembangannya jalur pejalan kaki berkembang tidak hanya untuk jalur pejalan 

kaki tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti duduk-

duduk santai menikmati suasana kota, untuk bersosialisasi dan juga 

berkomunikasi antar warga masyarakat yang ada di Kota. (Mauliani 2010)  
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Dalam Niniek Anggraeni 2009 Penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki 

dibutuhkan pada (1) Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah 

penduduknya tinggi. (2) Pada jalan-jalan pasar dan perkotaan. (3) Pada daerah-

daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya pada jalan-

jalan pasar dan perkotaan.(4) Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan / 

permintaan yang tinggi, dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-

stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olah raga. (5)Pada 

lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya 

lapangan / gelanggang olah raga, masjid. (6) Pada daerah-daerah rekreasi. 

Di Indonesia Jalur Pejalan kaki memiliki lebar 1,5 meter hingga 2 meter 

atau lebih memanjang disepanjang jalan umum. 

Tabel 1.1  

Lebar Trotoar Berdasarkan Meteri Pekerjaan Umum 

No Penggunaan Lahan Lebar Minimum (M) 
Lebar yang 

dianjurkan (M) 

1 Perumahan 1,6 2,75 

2 Perkantoran 2 3 

3 Industri 2 3 

4 Sekolah 2 3 

5 
Terminal/Stop 

bus/TPKPU 
2 3 

6 
Pertokoan/Perbelanjaa

n/Hiburan 
2 4 

7 Jembatan,terowongan 1 1 

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/Prt/M/2014 

Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana 

Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan) 

 Pola pemanfaatan ruang pejalan kaki dalam Niniek (2009) mengacu pada 

kebijakan formal yang telah dikeluarkan, sehingga legalitas pemanfaatannya tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Setiap pemanfaatan ruang pejalan kaki 
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diatur berdasarkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna dan 

ketentuan teknis yang harus dipenuhi. Ruang pejalan kaki memiliki fungsi utama 

sebagai sirkulasi bagi pejalan kaki, selain itu dimanfaatkan untuk berbagai macam 

kegiatan dan fungsi ruang luar bagi masyarakat sekitar. Prinsip pemanfaatan 

/aktivitas penggunaan jalur pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi utama 

sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki, pemanfaatan harus menimbangkan 

keselamatan, keamanan, kenyamanan, aksesbilitas, keindahan, dan interaksi 

sosial. Serta melarang aktivitas kendaraan bermotor yang memanfaatkan fasilitas 

di ruang pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya 

diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa 

aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas 

pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. 

Fasilitas kelengkapan suatu jalur pejalan kaki menurut Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum tersedianya jalur hijau, lampu, Tempat duduk, pagar, tempat 

sampah, signage, halte/shelter, telepon umum, fasilitas penyebrangan dan marka 

penyandang disabilitas. Dengan penyediaan fasilitas pelengkap tersebut, maka 

dapat dikatakan kota tersebut telah mengikuti standar dari jalur pejalan kaki yang 

telah dibuat. Kemudian juga diperhatikan keamanan, kenyamanan, keindahan, 

kemudahan, interaksi sosial, dan aksesbilitas. 

Di Kota Pekanbaru, pembangunan fasilitas publik khususnya jalur pejalan 

kaki terkesan kurang mendapat perhatian. Prioritas utama pembangunan tidak 

dibuat untuk kelancaran akses pejalan kaki. Acuan pembangunan terfokus untuk 

memperluas volume jalan kendaraan dan sedikit memperhatikan kenyamanan 
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pejalan kaki. Dikatakan Dr Ikhsan pengamat perkotaan dari Universitas Riau 

bahwa dibeberapa titik, jalur pejalan kaki belum maksimal fungsinya dan jika di 

persentasekan jalur pejalan kaki yang layak di Kota Pekanbaru tidak sampai 10 

persen. (Riau pos.2016) 

 Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan penataan Kota salah satunya 

adalah membangun jalur pejalan kaki. Pemerintah Kota juga telah merancang 

sejumlah titik di pusat Kota menjadi kawasan City Walk. Langkah pertama yang 

sudah dilakukan dengan membuat jalur Pejalan kaki serta fasilitas bagi pejalan 

kaki, yang dimulai dari rumah dinas Walikota Pekanbaru sampai kawasan jalan 

Hos Cokroaminoto. Tahap awal, Pemko Pekanbaru telah membangun jalur 

pejalan kaki dari rumah dinas Walikota, sampai di depan Gereja Santa Maria Jalan 

Ahmad Yani. Jalur Pejalan kaki juga dibuat di sepanjang Jalan Hos Cokroaminoto 

ke Jalan Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Kopi dan Jalan Imam Bonjol. 

Pedagang di sepanjang Jalan Teratai dan Seroja pun menerima baik rencana 

Pemko. Dikatakan oleh Walikota Pekanbaru bahwa pemilik toko diperbolehkan 

berjualan, tetapi barang dagangannya tidak di letakkan atau dipajang sampai 

keluar toko.(Riaurealita.com:2016). Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang 

Kota Pekanbaru selaku Instansi yang mempunyai wewenang untuk membangun 

jalur pejalan kaki melakukan pembangunannya sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dimana fasilitas kelengkapan jalur pejalan kaki serperti jalur 

Hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, halte, dan telepon umum 

harus diperhatikan, agar pejelan kaki ketika melewati jalur pejalan kaki 

mendapatkan keamanan dan kenyamanan, jika itu terjadi berdampak positif pada 
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kota itu sendiri, seperti berkurangnya kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, 

dan terciptanya kualitas udara yang baik. 

Tabel 1.2 

Lokasi dan kondisi Eksisiting Jalur Pejalan kaki di Pusat Kota Pekanbaru 

No Lokasi 
Kondisi 

Pemanfaatan 
Panjang (M) Lebar (M) 

1 

Jalan Sudirman 

(depan Ramayana) 205 2 

Dijadikan tempat 

berdagang oleh 

pedagang 

2 

Jalan Sam Ratulangi 

128 1-1,5 

Dijadikan tempat 

meletakkan 

barang pedagang 

toko 

3 

Jalan Kopi dan Jalan 

Cengkeh 474 1,5-3 

Dijadikan tempat 

barang dagangan 

toko 

4 Jalan H Agus Salim 384 5,2 Dijadikan pasar  

5  

Jalan Imam Bonjol 

770 1,5 

Dijadikan tempat 

barang berjualan 

oleh pedagang 

6 Jalan Teratai 823 1,2-3 Dijadikan pasar 

7 

Jalan Cempaka  

360 2 

Tempat 

meletakan barang  

pedagang toko 

8 
Jalan Ahmad Yani 

973 1,5-3 
Tempat parkir 

toko  

(Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2016) 

 Melihat dari tabel diatas pembangunan jalur pejalan kaki telah dilakukan 

dipusat Kota Pekanbaru. Lebar dari jalur pejalan kaki yang telah dibangun 

bervariasi mulai dari 1 meter hingga 5 meter, namun pembangunan jalur pejalan 

kaki berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

03/Prt/M/201 /2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan 

Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

lebar minimum adalah 2 meter ini menunjukkan ketidak sesuaian antara peraturan 
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menteri dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.  

Kemudian pemanfaatan jalur pejalan kaki masih banyak yang dialihfungsikan 

untuk tempat berjualan, tempat parkir kendaraan, tempat meletakkan barang toko 

dan dijadikan pasar, dilihat dari keterangan pemanfaatan tabel diatas masih 

banyaknya alihfungsi yang terjadi jalur pejalan kaki. 

 Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di pusat Kota 

Pekanbaru pada ruas jalan yang telah dibangun jalur pejalan kaki, fasilitas 

pelengkap untuk jalur pejalan kaki masih sangat minim, penyediaan fasilitas 

kelengkapan seperti tempat duduk, lampu, halte bus, tempat sampah itu hanya di 

beberapa ruas jalan saja seperi di jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Itu 

artinya masyarakat belum mendapatkan hak sepenuhnya sebagai warga negara 

untuk bisa menikmati jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, lalu jenis 

pemanfaatan yang disalahgunakan oleh masyarakat Pekanbaru yang menganggap 

bahwa jalur pejalan kaki boleh diperuntukan untuk buka lapak yang besar maupun 

yang kecil,  

Walikota Pekanbaru menanggapi alih fungsi pemanfaatan yang terjadi 

mengenai jalur pejalan kaki bahwa itu adalah hak pejalan kaki tidak seharusnya di 

manfaatkan untuk kegiatan yang merugikan pejalan kaki, jika terjadi pelanggaran 

Walikota menginstruksikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan dan 

Satpol PP untuk melakukan tindakan seperti menderek kendaraan yang parkir 

diatas pejalan kaki dan menertibkan pedagang yang membuka lapaknya penuh 

memakan jalur pejalan kaki. Kemudian Walikota Pekanbaru memerintahkan 
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mereka agar lebih gigih lagi dalam menertibkan lokasi – lokasi yang terdapat 

pelanggaran mengenai pemanfaatan pada jalur pejalan kaki yang telah dibangun.  

Melihat kondisi ini menggambarkan fasilitas pejalan kaki tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, terabaikannya hak-hak pejalan kaki yang harus 

menggunakan jalan aspal dalam berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka. Hal 

itu tentu sangat berbahaya bagi keselamatan pejalan kaki, dengan resiko dapat 

terserempet atau tertabrak kendaraan bermotor yang berlalu lalang dijalanan serta 

mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki, dimana seharusnya keamanan dan  

kenyamanan pejalan kaki harus di utamakan. Berikut adalah permasalahan yang 

menjadi acuan untuk penulis menulis sebuah karya ilimah, yaitu: 

1. Perencanaan dan penyediaan jalur pejalan kaki oleh pemerintah, sebaiknya   

agar memperhatikan kelengkapan fasilitas dari jalur pejalan kaki  

2. Pengguna kendaraan yang parkir sembarangan dan penyalahgunaan jalur 

pejalan kaki yang dijadikan tempat berjualan oleh pedagang mengakibatkan 

jalur pejalan kaki yang telah dibangun tidak tepat sasaran, yang mana 

seharusnya itu bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati susana 

kota, berinteraksi, dapat menikmati jalur hijau.  

3. Upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuat suatu kawasan pejalan 

kaki yang aman dan nyaman masih belum maksimal 

Berdasarkan fenomena dan permasalah diatas maka penulis tertarik 

membuat suatu karya ilmiah dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam Pemanfaatan Fungsi Jalur Pejalan Kaki”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa 

upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi 

jalur pejalan kaki? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam pemanfaatan 

fungsi Jalur Pejalan kaki. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk mengembangkan teori – teori terkait dengan ilmu administrasi  

tentang birokrasi tata kelola pemerintah yang didapat oleh penulis 

menghubungkannya dengan kenyataan praktek dilapangan dan sebagai bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi yang akan 

datang sehingga hasil penelitian ini dijadikan perbandingan dan pedoman.   

2. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan 

yang akan mengkaji secara lebih mandalam tentang Upaya pemerintah daerah 

dalam mengatasi masalah didaerah. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan 

untuk pemerintah agar terselenggaranya Good Governance 
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1.5  Sistematika Penulisan 

  Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan 

penulis secara sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang landasan teori 

yang berkaitan dengan  masalah yang sedang di teliti 

seperti Grand Teori, pandangan islam, penelitian 

terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan 

kerangka berfikir. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitan, 

jenis penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, informan penelitian dan analisa data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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Dalam bab ini berisikan sejarah, kondisi gegrafis, tugas 

pokok dan fungsi serta struktur organisasi. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai Upaya 

pemrrintah kota Pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi jalur 

Pejalan Kaki 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang di 

lakukan dan hasil yang di peroleh dalam melakukan 

penelitian tersebut serta saran yang peneliti berikan. 

 

 

 


